
Korkeakouluopiskelijoiden hätähuuto: selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia 

Yliopisto-opiskelijoiden etäopetus on jatkunut jo yli vuoden. Tällä hetkellä 

korkeakouluopiskelijoiden arjessa korostuvat yksinäisyys, motivaation puute ja 

toivottomuus. Etäopiskelun ja virikkeiden puuttumisen myötä itseohjautuvuuden 

ylläpitäminen on haastavaa, ja uupumus on lisääntynyt korkeakouluopiskelijoiden 

keskuudessa. Yhdessäkään aiemmassa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia 

koskevassa tutkimuksessa ei opiskelijoiden uupumus ole ollut yhtä suurta kuin 

tuoreimmissa tutkimuksissa. Alustavien tulosten mukaan uupuneiden opiskelijoiden määrä 

on kaksinkertaistunut verrattuna vuoden 2016 tilastoihin [1]. Suomen hallitus ei ole tarjonnut 

tarpeellisia ja konkreettisia ratkaisuja korkeakouluopiskelijoiden tilanteeseen. Vinkit oman 

elämän kalenterointiin tai tsempit jaksamiseen ovat ala-arvoisia tilanteessa, jossa 

kokonainen sukupolvi korkeakouluopiskelijoita kärsii poikkeusoloista ja sen aiheuttamista 

vakavista lieveilmiöistä. Jaksamattomuus ei ole yksittäisen opiskelijan asenneongelma. 

Kyse on rakenteellisesta, koko sukupolvea koskettavasta kriisistä, johon on nyt tartuttava. 

Tämä kannanotto on meidän hätähuutomme: selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia. 

Opiskelijoilta ei voida vaatia poikkeusoloissa normaalia suoriutumista opintojen osalta, sillä 

muutokset opetuksessa ovat vaikuttaneet väistämättä monien korkeakouluopiskelijoiden 

opintoihin ja hyvinvointiin. Vaadittujen opintopisteiden määrää tulee huojentaa opintotuen 

osalta, opintotukikuukausien määrää on lisättävä ja valmistumisen on saatava venyä 

vuodella ilman sanktioita opintolainan hyvityksen osalta. Toimien on kosketettava kaikkia 

korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat opiskelleet koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa. 

Huojennuksista ei tule vaatia erillisiä selvityksiä, vaan ne on taattava jokaiselle 

korkeakouluopiskelijalle. 

Hallitus kehotti tiedotustilaisuudessaan hakemaan apua uupumukseen. On useita 

tapauksia, joissa terveyspalvelumme YTHS:n piiriin on vuodenvaihteessa tapahtuneen 

laajentumisen jälkeen ollut miltei mahdotonta päästä. Resurssit eivät ole vastanneet 

opiskelijoiden tarvetta aiemminkaan. Arkeamme ovat olleet viikkojen ja kuukausien 

odotukset hoitoon pääsyyn, ja esimerkiksi jonot psykiatrille ovat olleet jopa yli puoli vuotta 

pitkiä. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin vielä entistä kriittisempi: ajanvarauspalvelu 

SelfChat on ollut poissa käytöstä jo kolme kuukautta, joten avun saaminen on todella 

haastavaa. Tähän mennessä YTHS:lle ohjattu lisärahoitus on vain paikannut jo olemassa 



olleita vuotokohtia. Kriisitilanteessa syntyneet ja syventyneet mielenterveysongelmat 

tarvitsevat oman ylimääräisen budjettinsa. 

Opiskelijoita pitää pinnalla kliseinen toivo paremmasta huomisesta. Harva asia romahduttaa 

jaksamista yhtä paljon kuin linjaus etäopetuksen jatkumisesta taas ensi lukukaudella. 

Päätöstä etäopetuksen jatkumisesta ei tule tehdä löyhin perustein. Jokaisen linjauksen tulee 

olla joustava ja ottaa huomioon pandemiatilanteen kehittyminen. Käytännön on oltava 

linjassa päätösten kanssa. Jos opiskelijat ovat etäopetuksessa, ei heitä voi samaan aikaan 

vaatia tenttimään opintosuorituksia fyysisesti yliopistolla. Jos etäopetusta päätetään jatkaa 

ensi syksynä, opetuksen laatuun on panostettava. Opiskelijoiden oikeus laadukkaaseen ja 

turvalliseen koulutukseen täytyy taata myös poikkeusaikana.  

Edunvalvojinamme opiskelijajärjestöissä eivät toimi hyvinvoinnin ammattilaiset, vaan 

yhtälailla uupumuksesta kärsivät opiskelijat. Olemme väliinputoajia – haavoittuvaisia nuoria 

aikuisia keskellä suuria elämänmuutoksia. Siksi sosiaaliset suhteet ja yhteisöllisyys ovat 

avainasemassa opiskelijoiden jaksamisen kannalta. Uupumus ja muut mieltä varjostavat 

ongelmat ovat meidän synkkä sukupolvikokemuksemme. Tilanne vaatii tehokkaita 

ratkaisuja. Vaadimme Suomen hallitukselta uutta tiedotustilaisuutta, jossa tilanteemme 

vakavuus huomioidaan ja siihen vastataan konkreettisin keinoin.  

Opiskelijoita ei tule kohdella kuin liukuhihnatavaraa, jonka voi mekaanisesti muuntaa 

tulevaisuuden työvoimaksi. Yhteisestä hyvinvoinnista huolehtiminen on ensiarvoisen 

tärkeää, jotta yhteiskuntaa riepottelevasta kriisistä palautuminen on mahdollista. Miten 

pystymme rakentamaan yhteiskuntaa koronan jälkeen, kun tulevaisuuden asiantuntijat 

kärsivät uupumuksesta jo ennen työelämää? 
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Högskolestudenternas nödrop: överlevnad betyder inte välmående 

Universitetsstudenternas distansundervisning har redan pågått i över ett år. För tillfället 

präglas högskolestudenternas vardag av ensamhet, brist på motivation och hopplöshet. 

Distansstudier och avsaknaden av incitament har gjort det utmanande att upprätthålla 

självreglering och utmattning har ökat bland högskolestudenter. Studenternas utmattning 

har aldrig i tidigare undersökningar om högskolestudenters välmående varit så omfattande 

som den är i de nyaste undersökningarna. Enligt preliminära resultat har mängden 

utmattade studenter fördubblats jämfört med statistiken från år 2016 [1]. Finlands regering 

har inte erbjudit nödvändiga och konkreta politiska lösningar för högskolestudenternas 

situation. Tips om att planera sin tid eller uppmaningar att kämpa vidare är undermåliga i en 

situation var en hel generation högskolestudenter lider under undantagsförhållanden dess 

allvarliga konsekvenser. Bristen på ork är inte den enskilda studentens attitydproblem. Det 

är fråga om en strukturell kris som berör en hel generation, som nu måste tas tag i. Det här 

ställningstagandet är vårt nödrop: överlevnad betyder inte välmående. 

Det går inte att kräva normala studieprestationer av studenter under undantagsförhållanden, 

eftersom förändringar i undervisningen oundvikligen har påverkat många 

högskolestudenters studier och välmående. Antalet studiepoäng som fordras för att erhålla 

studiestöd måste minskas, mängden stödmånader måste ökas och utexamineringen ska få 

dröja med ett år utan konsekvenser i återbetalningen av studielånet. Åtgärderna måste gälla 

alla högskolestudenter, som har studerat under det undantagsförhållande som corona har 

orsakat. Dessa lindringar ska inte kräva skilda utredningar, de ska garanteras varje 

högskolestudent. 

Regeringen uppmanade under sitt informationstillfälle att söka hjälp för utmattning. Det har 

förekommit flera fall, i vilka det efter årsskiftets förändringar och utvidgningar vid SHVS har 

varit nästan omöjligt att få tid till hälsovård. Resurserna har inte heller innan 

omstruktureringen motsvarat studenternas behov. Vår vardag har varit veckor och månader 

av väntan på att få vård och exempelvis köerna till psykiatriker har varit över ett halvt år 

långa. För tillfället är situationen dock ännu mer kritisk: tidsbeställningstjänsten SelfChat har 

redan i tre månader varit ur bruk, vilket har gjort det ännu mer utmanade att få tillgång till 

vård. Hittills har tilläggsfinansieringen som har riktats till SHVS enbart gått till att lappa redan 



tidigare existerande brister. Problem med den mentala hälsan som har uppkommit och 

förvärrats i en krissituation kräver skild finansiering. 

Den enda saken som håller studenterna flytande är ett klichéaktigt hopp om en bättre 

morgondag. Få saker orsakar en sådan kollaps i en students ork som direktivet att 

distansundervisningen ska fortsätta under nästa termin. Beslut bör inte göras på lösa 

grunder. Varje direktiv måste vara flexibelt och ta i beaktande hur pandemin utvecklas. 

Praktiken måste vara i linje med besluten. Om studenterna enbart ska delta i 

distansundervisning, kan det inte samtidigt krävas att de ska tentera studieavsnitt fysiskt på 

universitetet. Om det bestäms att distansundervisningen ska fortsätta nästa höst, måste en 

satsning göras på undervisningens kvalitet. Studenters rätt till en kvalitativ och säker 

utbildning måste kunna garanteras även under undantagsförhållanden. 

Som våra intressebevakare i studentföreningarna fungerar inte välmåendeexperter, utan 

studenter som själva är lika utmattade. Vi faller mellan stolarna - sårbara unga vuxna som 

genomgår stora livsförändringar, därför är sociala relationer och gemenskap i nyckelposition 

för studenters ork. Utmattning och andra problem som tynger psyket är vår dystra 

generationserfarenhet, och den fordrar effektiva lösningar. Vi kräver att Finlands regering 

håller ett nytt informationstillfälle, var allvarligheten i vår situation uppmärksammas och den 

också svaras på med konkreta åtgärder. 

Studenter får inte behandlas som på löpande band, varor som mekaniskt kan modifieras till 

framtidens arbetskraft. Att ta hand om det gemensamma välmåendet är av största vikt, för 

att det ska vara möjligt för samhället att återhämta sig efter denna omskakande kris. Hur 

ska vi bygga upp samhället igen efter corona, då framtidens experter lider av utmattning 

redan innan arbetslivet? 
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